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LISTAREA PRIMELOR CERTIFICATE CU CAPITAL PROTEJAT LA BVB   

 

Sedinta de tranzactionare de luni, 1 septembrie 2014, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost 

deschisa de reprezentanti ai SSIF Broker (BRK), cu ocazia listarii primei serii de produse structurate 

cu capital protejat emise de SSIF Broker si care au activ suport actiunile adidas AG. 

 

Prima serie de certificate cu capital protejat are activ suport actiunile adidas AG, iar prima zi de 

tranzactionare este azi, 1 septembrie 2014. SSIF Broker este atat emitent, cat si furnizor de lichiditate 

pentru aceste certificate. 

 

“Inca de la inceput, de acum aproape 20 de ani, SSIF Broker a fost un pionier in promovarea si 

dezvoltarea Bursei de Valori Bucuresti. Astazi asistam la o premiera, prima emisiune de certificate cu 

capital protejat listata la Bursa de Valori Bucuresti”, a declarat Mihai Buliga, presedinte al Consiliului 

de Administratie al SSIF Broker. 

 

Darie Moldovan, consultant de strategie la SSIF Broker, a prezentat principalele caracteristici ale 

certificatelor cu capital protejat, avantajele si riscurile pe care le implica investitia in aceste 

instrumente, precum si rolul lor pentru managementul portofoliului investitorilor.  

 

“Aceste certificate sunt printre cele mai simple certificate din categoria produselor structurate, si pe 

pietele dezvoltate sunt tranzactionate de o perioada lunga de timp. Ele se adreseaza investitorilor cu 

apetenta scazuta pentru risc. Principala caracteristica a acestor produse este ca riscul este cunoscut si 

controlat inca de la inceput. In momentul in care un investitor cumpara aceste produse va sti exact la 

ce risc se expune, cat anume poate sa piarda in situatia in care activul suport nu evolueaza favorabil”, a 

afirmat Darie Moldovan. 

 

Ludwik Sobolewski, directorul general al BVB, a spus ca prezentarea reprezentantului SSIF Broker 

este foarte utila pentru educatia investitorilor. 

 

“Educatia este una dintre cele mai mari provocari pe care le avem in calea noastra. Certificatele cu 

capital protejat sunt un instrument bun pentru clientii individuali, este o sansa de a atrage mai aproape 

de piata de capital bani care nu functioneaza in cea mai buna metoda pentru cei care ii detin, dar intr-

un mod moderat, printr-un instrument care diminueaza riscul. InvestingRomania, programul pe care l-

am lansat in iunie, se refera la familiarizarea clientilor individuali cu instrumentele financiare legate de 

risc si oportunitati”, a declarat Ludwik Sobolewski. 

 

 

Despre certificatele cu capital protejat: 

Certificatele cu capital protejat sunt adresate investitorilor care cauta oportunitati de investire cu grad 

de siguranta sporit,  deoarece au o componenta de protejare a capitalului, partiala sau totala, in functie 

de parametrii de emitere stabiliti de catre emitent. 

Sunt apreciate in special de investitorii cu toleranta scazuta si chiar aversiune la risc, care urmaresc 

investirea pe termen mediu/lung si protejarea acesteia pe un orizont de timp similar (deoarece preiau 

caracteristici ale obligatiunilor).  

Castigul potential al acestor instrumente este corelat cu evolutia activului suport, si depinde totodata 

de nivelul prestabilit al participatiei la performanta activului suport. O particularitate este existenta 

protectiei capitalului (raportata la exclusiv la valoarea nominala) care functioneaza numai la 



 

maturitatea certificatului, astfel ca orice decizie de a lichida anticipat pozitia este supusa riscului de 

piata. 

 

 

 

Despre BVB: 

Bursa de Valori Bucuresti administreaza piete de actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, 

prin platforme reglementate sau sisteme alternative, si furnizeaza o gama variata de servicii 

participantilor la pietele financiare. Bursa de Valori Bucuresti este o companie listata pe propria piata 

din 2010. Pentru informatii suplimentare vizitati www.bvb.ro.    

 

 

 

 

 
De la stanga la dreapta Mihai Buliga (presedinte CA al SSIF Broker), Darie Moldovan (consultant de strategie la SSIF 

Broker), Ludwik Sobolewski (director general al Bursei de Valori Bucuresti) 

 

 

 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

Stefan Musgociu, Specialist PR, +40.730.255.030, stefan.musgociu@bvb.ro 

 

 

 

http://www.bvb.ro/

